
Płoty, 30 kwietnia 2020 r.

KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO

W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, podczas przyprowadzania i odbierania
oraz przebywania dziecka w przedszkolu,

 Rodzicu musisz stosować się ściśle do określonych zasad. 

1. Aby zapewnić odpowiednią opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu, złóż rzetelnie wypełnioną 
deklaracje i przekaż wychowawcy/dyrektorowi przed przyjęciem dziecka do przedszkola - w dniu 
przyprowadzenia dziecka.
Bez złożenia stosownej deklaracji, dziecko w tym dniu nie zostanie przyjęte do przedszkola.

2. Ustalono godziny przyprowadzania dzieci - od 7.30 do 8:15 i odbioru - 14.30 -15:00 (po konsultacji z organem 
prowadzącym godziny zostały ustanowione inaczej, aniżeli zakładano). Należy ściśle przestrzegać podanych 
godzin, gdyż budynek ZE, w godzinach 8:15 – 15:00 będzie zamknięty (nie będzie możliwości pozostawienia 
dziecka w przedszkolu po 8:15 oraz odbioru przed 14:30).

3. Nie przyprowadzaj dziecka do przedszkola, jeżeli:
możesz mu zapewnić opiekę, bo nie pracujesz i korzystasz z zasiłku opiekuńczego;
w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, wówczas wszyscy musicie pozostać w domu 
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

4. Przyprowadzaj do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 
Dzieci będą odbierane przez personel w holu głównym i po stwierdzeniu, że nie przejawiają objawów 
chorobowych zostaną odprowadzone do grupy. 
Przy wejściu głównym do budynku dezynfekujemy ręce i dokonywany jest pomiar temperatury u dziecka. 
Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci, muszą posiadać maseczki i nie mogą podchodzić do osób tam 
przebywających (ani do dzieci, jak i dorosłych) bliżej niż na 2 metry.

5. Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4. rok życia, zaopatrz je w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z 
przedszkola.

6. Nie pozwól dziecku zabierać do przedszkola żadnych przedmiotów czy jakichkolwiek zabawek, 
konstruktywnie wyjaśnij dziecku, dlaczego.

7. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać 
dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki innym dzieciom czy na 
powitanie.

 
8. Zwróć dziecku uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty 

także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

9. Zadbaj o to, żeby do przedszkola przyprowadzała i odbierała dziecko tylko jedna osoba. wyposażona w 
odpowiednie środki ochrony osobistej.

10. Kontakt rodziców z nauczycielem będzie możliwy tylko w sytuacjach naprawdę ważnych, po uprzednim 
zgłoszeniu problemu dyrektorowi pod nr tel. 723 551 222.

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego

Danuta Hołownia 
Podstawa prawna: 
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Płotach dla rodziców przyprowadzających dziecko do przedszkola w 
okresie pandemii.


